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AR-GE BİRİMİ
ARGE birimi stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol sistemi, idareyi
geliştirme, hizmetlerin niteliğini artırma ve proje geliştirme
faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Bu kapsamda 2 PEK, 2 ASKE
personeli ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Proje koordinasyon
ekibimiz sosyal destekleme programı kapsamında, ERASMUS+ ve AB
kaynaklı projelerini sürdürmektedir.
Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü
ARGE Birimi
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GİRİŞ

Yeni bilgiler elde etmek, mevcut bilgilerle yeni bakış açıları geliştirmek, bilgiye ve
araştırmaya dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler oluşturmak ve mevcut
çalışmaları geliştirmek amacıyla düzenli araştırmalar yapan AR-GE birimi temelinde iki ana
unsuru “Araştırmayı ve Geliştirmeyi” taşımaktadır.
AR-GE, oluşumunda bireyin ve toplumun bilgi birikimini arttırmayı, bu birikimle yeni
uygulamalara yol açmayı, sistematik bir temele bağlanarak düzenlenen çalışma planını
oluşturmayı, araştırmacı ruhu tetiklemeyi, yeniliklere ve değişimlere kapılarını her zaman
açmayı ve açılan her kapının ardındaki diğer kapıları görmeye çalışmayı hedeflemektedir.
Eğitimde istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla, kaynaklarımızın en etkili şekilde kullanılması
ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeniliklerin yapılması, bu yeniliklerin uygulanması ancak stratejik
plan dâhilinde olur.
Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak belirlediğimiz stratejik planımızda her zaman
gelişime ve değişime açık, kendisiyle sürekli rekabet içinde bulunan, araştırmacı ruhuyla;
bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi planlayan, eğitim kalitesinde ve seviyesinde asla sınır
çizilmemesi gerektiğine inanan tavrımızı ve bakış açımızı sergiliyoruz. Hakkâri Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak ilerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin şekilleneceği kurumların
temelinde eğitim kurumlarının olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle araştırmalarımızı
yaparken ve projelerimizi geliştirirken doğru soruyu doğru zamanda sorabilme yetimizi
kullanıyor aynı zamanda yargılama deneyimi ve motivasyonu yüksek, hayal gücü gelişmiş,
ileri görüş yeteneğine sahip, azimli, disiplinli ve kararlı bir ekiple çalışmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Veysel DURGUN
Milli Eğitim Müdürü
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REHBER ÖĞRETMENLER İLE SENEBAŞI TOPLANTISI

M

illi Eğitim Müdürü Sayın Veysel DURGUN yaptığı konuşmasında
“Rehber öğretmenlerimiz mesleki yönden çok değerlidir. Okular da
yapılan tüm çalışmalarda sizler varsınız. Öğretmen, öğrenci ve
velilere her konuda rehberlik yapmaktasınız. Üstlenmiş oldukları görevlerin

ağırlığını biliyorum ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. İlimizdeki aile eğitimleri, madde bağımlığı ile mücadele ve
eğitim ortamındaki şiddet,
psikolojik danışmanlık ile
mesleki rehberlik konularındaki
çalışmalarınızı tekrar takdir
ediyorum. Biz yokuz bizler varız.
Onun için tüm yapacağımız
çalışmaları birlikte yapacağız.
İlimizde resmi kurumlar
arasında personel yönünden en
kalabalık kurumuz. Birlikte
hareket ederek çocuklarımızın eğitimini sorunsuz bir şekilde Türkiye
sıralamasında yukarı doğru taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Sayın Veysel DURGUN ’un konuşmasının ardından özel
8

eğitim ve rehberlikten sorumlu Şube Müdürü Selahattin YÜZGEÇ 2016-2017
öğretim yılının değerlendirilmesi konusunda tüm katılımcıları yapılan çalışmalar
hakkında bilgilendirdi. 2016-2017 öğretim yılında rehber öğretmenlere yönelik
alanlarında çeşitli hizmet içi eğitim kursları açılması kararlaştırıldı.

Ayrıca toplantı sonunda yeni eğitim öğretim yılındı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi Ekibi,
Mesleki ve Teknik Eğitim Ekibi, Psikososyal Müdahale Ekibi, Aile Danışma Birimi,
Okul Rehberlik Servisleri Ziyaret Ekibi, Proje ve Yayın Ekibi, Uyuşturucu
Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele Ekibi kurulması karara bağlandı.
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TEOG DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

A

tatürk Kültür Merkezinde
yapılan toplantıya Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın
Veysel DURGUN, Müdür
Yardımcımız Bilal GÜR, Şube
Müdürlerimiz Mustafa KIZILKAYA,
Ayhan TURGUT, Erol HANLIGİL ile
Sait EDİŞ, İlçe Şube Müdürleri, Okul
Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.
Toplantıda, Kasım 2015 ile
Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG sınavlarının detaylı ve karşılaştırmalı
sonuçları değerlendirildi. Sonuçlarda, okullarımızın her biri diğer okullarla,
bulunduğu ilçeyle ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldı. Merkez ilçemiz ise,
diğer ilçelerle ve Türkiye ortalamasıyla değerlendirildi.

Toplantının ağırlıklı olarak öğretim ve akademik başarı amaçlı olduğunu
söyleyen Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veysel DURGUN, tablonun ve fotoğrafın
çok net olduğunu, okullarımızın ve genel itibariyle ilimizin başarı durumunun iyi
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olduğunu, bundan sonraki süreçte daha iyi olması için yapılması gereken
çalışmaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Durgun, “Bir araya geldiğimiz bu gün, hesap yada hesaplaşma günü
değildir. Kendimizi görebilme, değerlendirme, neyi yaptık, neyi yapabiliriz, daha
iyi nasıl olmamız gerektiğini öğrenebilme günüdür. Dolayısıyla burada
göstereceğimiz tablo ve üzerinde yapacağımız konuşma kimin bizim için birinci,
sonuncu oldu değil. Hangi arkadaşımızın, hangi okulumuzun yada il geneli,
bizler yada branş itibariyle neyi yapmışız, neyi eksik bırakmışız, neyi daha fazla
yapmamız gerektiği ile ilgili fotoğrafı çizmektir. Genel olarak başarı tablomuz iyi.
Başarı oranlarını yükselten okullarımıza teşekkür ediyorum. Ancak Nisan ayında
yapılacak TEOG sınavlarında başarının daha da yükseltilmesi için elimizden
gelen gayreti göstermemiz gerekiyor.” Şeklinde konuştu.
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SENE BAŞLANGICI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
l Milli Eğitim Müdürü Sayın Veysel Durgun “Başarı seviyelerini daha üst
düzeylere çıkarmak, karşılaşılan sorunları gidermek hususunda tüm
çalışanlarımızla birlikte her türlü gayret ve fedakarlığı göstermeye devam
edeceğiz" dedi. Bakanlık tarafından okullarımıza gönderilen ders ve çalışma
kitaplarının dışında okullarımızda materyal ve eğitim araçlarının kullanılmaması
gerektiğini, okullarımızda dağıtılan kitapların yeterli olduğunu, alternatif
yardımcı kaynak kullanımının ise gerekli olmadığını söyledi. Dershanelerin
kapanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla açılan
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına öğrenciler büyük ilgi göstermektedir. Ekim
ayında başlayan kursun TEOG, YGS ve LYS´ye hazırlanan öğrencilere hizmet
verdiğini kaydetti.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı , Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü tarafından Aday Öğretmen Yetiştirme Programı yayımlandığını,bu
program içersinde Şubat 2016‘dan sonra atanan öğretmenlerimiz ile
birlikte Ekim 2016‘da atanan sözleşmeli öğretmenlerimizi ve bundan sonra
atanacak sözleşmeli öğretmenleri kapsadığı bilgisini verdi.
Toplantıda taşınır iş ve işlemlerde, işlem türüne göre belirtilen belge ve
cetveller hakkında bilgi verilerek, taşınırların muhafazasından ve
yönetilmesinden sorumlu olanların, ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması ve
gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 3 Temmuz 2016 tarihinde taşıma yoluyla eğitime erişim
yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına dikkat çekilerek öğrenci taşımacılığının
önemi, araç bakımı, araçlarda bulundurulması gereken belge ve ekipmanlar,
zorunlu trafik sigortası, sürücülerin milli eğitim müdürlüğüne karşı
sorumlulukları ve trafikte uyulması gereken kurallar ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirme yapıldı.
Milli Eğitim Müdürü Sayın Veysel Durgun Motorlu Taşıt Sürücü Kursları
(MTSK) sınavları ile açık öğretim Lisesi sınavlarına da değinildi.
Gündemin yoğun olduğu toplantıda alınan kararların takipçisi olacakları
kaydedilirken okullardaki hizmetli ihtiyacının İş-Kur aracılığıyla Toplum Yararına
Çalışma Programı kapsamında çözüldüğünü ve kurumlar arası iş birliğinin okultoplum bütünleşmesi açısından da önemine dikkat çekildi.

İ
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SAĞLIKLI BİR GELECEK SPORLA GELECEK PROJESİ

S

por yapmanın, sağlıklı yaşamın yanında sağlıklı düşünme üzerine etkilerini
de göz önüne alarak gençlerde spor yapma alışkanlığı geliştirmek adına
Milli eğitim spor şube müdürlüğümüz tarafından çevresel ve coğrafik
koşullar göz önünde bulundurularak en uygun branşlarda, eğitimler ve bu
branşlarda müsabakaların Hakkari Valiliğinin desteği ile gerçekleştirileceği bir
proje “ Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek".
Bu proje ile gençlerde ilgi duyacakları yada yeteneklerinin olduğunu

hissettikleri farklı branşlarda eğitimler düzenlenerek, fiziksel ve bilişsel
gelişimleri desteklenmeye çalışıldı.
Bu kapsamda Ortaokullar için voleybol (kız), Futsal (erkek), Masa tenisi (
kız ve erkek), Satranç (kız ve erkek), Liseler için ise Voleybol (kız), Futsal (erkek),
Masa tenisi (kız ve erkek), Dart (kız ve erkek) branşlarından eğitimler ve
müsabakalar tertiplendi.
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Katılımı sağlanan öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlayarak kendilerini
ifade etmede güçlük yaşayan öğrencilerin farklı spor alanları ile bunu aşmalarını
ve toplumsal yaşamda bireysel farklılıklara saygı geliştirmelerini sağlamak,
kazanmak için çalışma disiplini ve mücadele içinde de centilmenlik anlayışının
her yaş ve branşta yer alan öğrencilere kazandırılması amaçlanıyor. Bu
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doğrultuda tüm okulların Beden Eğitimi Öğretmenleri işe koşularak hedeflere
ulaşmada öğrenciler ile bire bir ilişki içinde olması sağlandı.

Şehir merkezinde bulunan üç spor
salonunda futsal ve voleybol eğitimi ve müsabakaları başlatıldı.Hayatlarında ilk
kez spor ile buluşan öğrencilerinde bulunduğu yoğun katılımlı etkinlikler ile
proje hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte.

Bu proje kapsamında il merkezinden 21 Ortaokul, 17 Lise’den toplamda
5 bin öğrenciye ulaşılacak ve hedeflenen amaçlara dönük etkinlikler yapılmakta.
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Toplamda 6 ay sürecek bu proje kapsamında her perşembe günü spor
salonlarında Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde belirlenen
branşlarda eğitimler verilmekte.
Ayrıca haftanın dört günü içinde de Hakkari il merkezine 20 km mesafede
bulunan kayak merkezinde, kayak branşında eğitim görmek isteyen öğrenciler
için profesyonel eğitimciler eşliğinde eğitim verilmekte ve katılımı hedeflenen
öğrencilerin branş bazındaki dağılımları;
Futsal – 850
Voleybol- 900
Masa Tenisi- 475
Satranç- 350
Dart- 425
Kayak- 2000
olarak hedeflenmiş ve bu hedeflere
varmak üzere çalışmalara başlanmıştır.
Öğrencilerin Spor salonlarına ve
kayak merkezlerine ulaşımı Hakkari
valiliğinin desteği ile okullarından 3 ayrı servis ile sağlanmaktadır. Bu konuda
Valiliğin desteği ile hiçbir koşulda öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları
hedeflenmektedir.
Ayrıca sportif faaliyetler için gerekli ekipmanlarda valiliğin desteği ile
sağlanmıştır. Böylelikle kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin en güzel
örneklerinden biri oluşmuştur.
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Bu proje için Hakkari Valiliğinin desteği ile 400 futbol topu, 300 voleybol
ve basketbol topu,40 adet dart, kayak tesisimiz için 60 kayak takımı, 60 adet
kask ve gözlük, ayrıca kayak merkezinde giyinme ve dinlenme için bir oda
döşendi.
Grup içerisinde
hareket etmeyi,
kazanmayı veya
kaybetmeyi,kurallara
uymayı öğrenme,
öğrenciye düzenli ve
disiplinli olması,
sorumluluk duygularının
artması konusunda
çözüm üretilmesi, proje
kapsamındaki
faaliyetlerin öğrencinin
okul başarısına katkıda bulunması, öğrencilerin sportif aktivitelere katılması
sonucu artan popülaritesi ile aidiyet duygusunun gelişmesi sayesinde
kendilerini ifade etme becerilerinde artış, Spor konusunda bilinçlenme ve
duyarlılığın artması sonucu zihinsel performansının da artması hedeflenen
sonuçlardır.
Proje sonucunda başarı elde eden tüm spor dallarındaki öğrencilerimiz
ayrıca ödüllendirilecektir.
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HAKKARİ VALİSİNİN MİNİK KAYAKÇILARI ZİYARETİ

H

akkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, ‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’
projesi kapsamında kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Bir Gelecek,
Sporla Gelecek’ projesi kapsamında 12 ilköğretim ve 17 ortaöğretim kurumu
öğrencilerine yönelik her gün farklı spor branşlarında sportif eğitimler
verilmeye devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin
800 rakımlı Merga Bütan kayak tesislerinde, antrenör Sabri Demir, Ramazan
Sevinç, Halil Kurşun ve Erman Çetin tarafından öğrencilere kayak ve kayma
teknikleri eğitimi verildi. Proje kapsamında öğrencileri ziyaret eden Hakkari
Valisi Cüneyt Orhan Toprak, ilk defa kayakla tanışan öğrencilerin performansına
hayran kaldı.

Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, hafta içinde
240 öğrencinin kayak tesislerine taşındığını ve amaçlarının ülke sporuna yeni
yetenekler kazandırmakla birlikte, çocuklara spor aşkını aşılamak olduğunu
belirterek, kendilerine destek veren Vali Cüneyt Orhan Toprak’a teşekkür etti.
Proje sorumlusu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil ise, bu proje ile il
sporuna yeni yetenekler kazandırdıklarını belirterek, çocukları derslerin yoğun
temposundan uzaklaştırdıklarını ve onlara eğlenceli bir gün geçirttiklerini
söyledi.
Kayak antrenörleri Sabri Demir ve Erman Çetin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan proje sayesinde yetenekli öğrencilerin keşfedildiğini
belirtirken, profesyonel kayaklarla ilk defa kayan öğrenciler ise, kısa sürede
kayak kaymayı öğrendiklerini, bu fırsatı kendilerine tanıyan yetkililere teşekkür
ettiklerini söylediler.
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HAKKARİLİ ÖĞRENCİLER DART İLE TANIŞTI

H

akkari İl Milli Eğitim
Müdürü Veysel Durgun
başlattığı "Sağlıklı Bir
Gelecek, Sporla Gelecek Projesi”
kapsamında dart eğitimi gören
öğrencileri ziyaret ederek dart
oynadı.
Hakkari İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, "Sağlıklı Bir Gelecek,
Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 12 ilköğretim ve 17 ortaöğretim kurumu
öğrencilerine yönelik her hafta farklı spor branşlarında sportif eğitimler

verilmeye devam ediyor. Öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Kıran Spor salonunda beden
19

eğitimi öğretmenleri tarafından verilen dart eğitimine öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi.

Proje kapsamında öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Veysel
Durgun ve beraberindeki şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenlerinden bilgi
aldıktan sonra öğrencilerle birlikte dart oynadı. Müdür Durgun attığı dart
oklarının üçünü isabet ettirince öğretmen ve öğrencilerden alkış aldı. İlk kez
dart oynadıklarını belirten öğrenciler ise, beden derslerinin keyifli bir ortamda
geçtiğini söylediler. Öğrenciler, ”İlk defa dart oynadık. Çok eğlenceli ve güzel bir
spor dalı. Buraya farklı okullardan yüzlerce öğrenci geliyor. Yeni arkadaşlıklar
kuruyoruz. Yerimiz sıcak ve hijyenik. Buradaki spor salonuna milli eğitim
müdürlüğünün bize tahsis ettiği okul servisleriyle geliyoruz. Bu servislerle de
tekrar okullarımıza bırakıyorlar. Öğrenciler olarak bize bu imkanı sağlayan il
milli eğitim müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştular.
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE MÜFTÜLÜK ARASINDA
“EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ” PROTOKOLÜ İMZALANDI

G

eleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin hem toplumsal hem de
evrensel değerlerini yaşayan ve yaşatan bireyler olması amacıyla
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında uygulanmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü
arasında Eğitimde İşbirliği protokolü imzalandı.
Hakkari Valisi Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK,İl Milli Eğitim Müdürü Sayın
Veysel DURGUN, İl Müftüsü Sayın M. Feysal GEYLANİ’nin katıldığı protokolün
amacı;Örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din eğitim ve öğretimi
faaliyetlerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliği çerçevesinde,
temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani
ve kültürel değerlerimizin
benimsetilmesi; onların
mesleki, akademik,
sportif, sanatsal, kültürel,
sosyal ve yabancı dil gibi
alanlarda yeteneklerinin
ortaya çıkarılması ve
geliştirilmesi, onlara
çağımızın gerektirdiği bilgi
ve becerilerin
kazandırılması,
öğretmenlerin ve din
görevlilerinin mesleki
gelişimlerinin
desteklenmesi amaçlanmakta.
İmzalanan bu protokol ile ilgili olarak İl Müftüsü M. Feysal GEYLANİ; “
İmzalanan protokolün hayırlı bir iş birliği protokolü olduğunu ve Hakkari
eğitimine katkı sağlayacağını belirterek Müftülük olarak Hakkari eğitimine katkı
sunuyor olmamız, bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Veysel DURGUN; “Müftülüğümüzün milli kültürümüze ve eğitime yaptığı
katkıları takdir ettiğini belirterek, bu birikimi Müdürlüğümüz ile paylaştıkları için
Sayın M. Feysal GEYLANİ’ye teşekkürlerini sundu.
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OKULUMUZ FUTBOL TAKIMI TÜRKİYE GENÇLER GRUP
ŞAMPİYONASINDA İKİNCİ OLDU

S

por Genel Müdürlüğü,
Türkiye Futbol
Federasyonu ve Nike
işbirliği ile 8´incisi
düzenlenen Nike Halı Saha
Ligi finallerinde Hakkari
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Türkiye Gençler Grup
Şampiyonasında Türkiye
2´incisi oldu.İsimleri
başarılar ile sık sık
gündeme gelen Hakkari
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinden sevindirici bir haber daha geldi.
Türkiye Futbol
Federasyonunun Riva´da bulunan
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp
ve Eğitim Tesislerinin ev sahipliği
yaptığı finallerde, Türkiye
genelinde yapılan müsabakalar
sonucunda iki kategoride il, bölge
ve süper bölge birinciliğinden
toplam 3 bin 200 takım ile yaklaşık
30 bin sporcu katıldı.
İl birincisi olan
Okulumuz Futbol Takımı
Beden Eğitimi Öğretmeni
Abdullah Kasım Aras
eşliğinde Hakkari’yi temsilen
Türkiye finaline katılan
Hakkari Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 3 bin 200
takım arasında Türkiye
ikincisi oldu.
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Hakkari’ye dönen sporcular Milli Eğim Müdürü Veysel Durgun ile Hakkari
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek’e milli takım forması
hediye ettiler.

Milli Eğitim Müdürü Durgun ile Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Zerek ise sporculara hediyeler dağıtıp başarılarını kutlayarak birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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BİLİM SANAT MERKEZİ ÖĞRECİ TANILAMA SEMİNERİ
YAPILDI

M

illi Eğitim Şube Müdürümüz Selahattin YÜZGEÇ, Hakkari Bilim ve
Sanat Merkezi Müdürü Necip KIZILKAYA ve Sınıf Öğretmeni Şevket
Başer KEMAHLI tarafından ilimiz Merkez, Çukurca, Yüksekova ve
Şemdinli İlçelerinde görevli sınıf öğretmenlerine yönelik Bilim ve Sanat Merkezi
Öğrenci Tanılama Semineri düzenlendi.
Merkez
ilçesinde 182,
Çukurca ilçesinde 37,
Yüksekova ilçesinde
259, Şemdinli
ilçesinde 107 sınıf
öğretmeninin katıldığı
seminerde Özel
Yetenekli Öğrencilerin
özellikleri, 2016-2017
Eğitim Öğretim
Yılında Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanılama süreci, grup tarama uygulaması,
bireysel değerlendirme aşaması dahil tüm konular ele alındı.
Öğretmenlerin tanılama sürecine ilişkin soruları cevaplandırıldı. Bilim ve
Sanat Merkezlerinin işleyişinin de anlatıldığı seminerde Hakkari Bilim ve Sanat
Merkezinin tanıtımı yapıldı.
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ANADOLU’DA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK, KAYNAKLARI VE EĞİTİME
YANSIMALARI" SEMİNERİ YAPILDI

H

akkari Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016 Şubat döneminde atanan aday
öğretmenlere yönelik olarak “Anadolu’da Çok Kültürlülük, Kaynakları Ve
Eğitime Yansımaları" Semineri yapıldı. 31 Ağustos Çarşamba günü
Hakkari Atatürk Kültür Merkezin salonunda başlayan seminerin açılışı saygı

duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Hakkari Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerine atanan toplam
367 öğretmenin katıldığı seminerin açılış konuşmasını Milli Eğitim Şube Müdürü
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Mustafa Kızılkaya yaptı. Konuşmasına; Atanan öğretmenlere Türkçe ve Kürtçe
“Hoşgeldiniz ve Hûn Bı Xêr Hatın" diye başlayan Kızılkaya, devamında Hakkari
ilindeki genel öğretmen durumu hakkında bilgi verdi.
Öğretmenlerin hayatın her alanında öğrencilerine, Vatandaşlık,
demokrasi kültürü, farklılıklara saygı, çoğulculuk ve insan haklarına saygıyı
öğretmeleri gerektiğini vurgulayan Kızılkaya; Hakkari yöresinin yetiştirdiği “
Ahmedi Xani, Feqiyê Teyra, Seyyit Taha vb. şahsiyetlerin barış ve hoşgörünün
mimarları arasında yer aldığını söyledi.Verilen aranın ardında kürsüye çıkan İl
Milli Eğitim Müdürü Veysel DURGUN ise Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce
olarak öğretmenlere "Hoşgeldiniz" diyerek sözlerine başladı. İl Müdürü Veysel
Durgun; “Öğretmenlik
mesleğinin öneminden ve insan
yaşamındaki etkisinden
bahsetti. Öğretmenlerin birer
model olduklarını, toplumu
değiştirme gücüne sahip
olduklarını, sabır ve azimle
kararlı bir şekilde öncülük
yapmaları gerektiğini
söyledi. Hakkari genelinde
örgün eğitimde 74 bin
öğrencinin olduğunu bunların
kaliteli, bilinçli ve fedakâr
öğretmenler sayesinde hayatı
tanıyacaklarını ve
yükseleceklerini ifade etti.
Toplumda var olan sorunların öğretmenler eliyle sona erdirilebileceğini
vurgulayan Durgun, öğretmenlere mesleklerinde başarılar dileyerek
konuşmasını bitirdi.

26

SİVİL SAVUNMA VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ OKUL
GÜVENLİĞİ KONUSUNDA OKUL MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI
YAPTI

M

üdürlüğümüz Sivil Savunma ve İş Güvenliği birimleri tarafından, 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre okul müdürleri ile
bilgilendirme toplantısı yapıldı. RAM’da yapılan toplantının açılış
konuşmasını Sivil Savunma Amiri Oktay KIZILKAYA yaptı.

Konuşmasında "okul-öğrenci ve personelin sağlığı ve güvenliğinin bizim
için önemli olduğunu, bu nedenle acil durum eğitim ve tatbikatların, risk
analizleri ve acil durum planlarının, oluşturduğumuz birimlerin koordinesinde
yaptırılıp sürdürüleceğini söyledi. Afet gibi sıkıntılara karşı zihnen (bilgi ve plan
ile), manen (dua ile) ve maddeten (tedbir ile) hazırsak sıkıntıları daha kolay
atlatabiliriz."dedi.

27

30 Haziran 2012´de yürürlüğe giren 6331 sayılı kanunun kamu özel ayrımı
yapılmaksızın tüm iş yerlerini kapsadığını belirtti ve şunları kaydetti: "Hizmetli,
memur ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması yasal bir
zorunluluktur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliğinde
üzerimize düşen tüm yasal ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek için
çalışıyoruz. Bugün iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile personelimizin daha sağlıklı,
güvenli ve bilinçli bir
şekilde çalışmalarını
amaçlamaktayız.
İlimize bağlı okul ve
kurumların risk
analizlerini ve acil
durum planlarını
yaparak hem yasal
sorumluluğumuzu
yerine getireceğiz hem
de çalışanlara güvenli
ortam oluşturacağız." dedi. Toplantı, İş Güvenliği Uzmanı M.Emin ÇURKA’nın
okul müdürlerine sunum yapmasıyla son buldu.
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OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE EĞİTİM
GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

O

kul Servisleri ve Taşımalı Eğitim Güvenliği konularının ele alındığı
toplantı Hakkari Atatürk Kültür Merkezinin toplantı salonunda
gerçekleşti.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Bilal GÜR’ Taşıma şefi Nihat
KARATAŞ, Trafik Tescil Büro Amirliğinden Polis Memuru ile yükleyici firmalar ve
şoförler katıldı. Hakkari’de hizmet veren taşımalı eğitimle ilgili konuşan İl Milli
Eğitim Müdür
yardımcısı Bilal GÜR,
devletin ve özel
sektörün finanse ettiği
taşımalı eğitimden
Hakkari’de yaklaşık 10
taşıma merkezi ilk ve
orta okullara 2137
öğrenci taşıyan 173
araç şoför taşımalı
orta okullarına 861
öğrenci 65 araç şoförü
ile 77 özel öğretim
öğrencisi taşıyan 7
araç şoförlerine öğrencinin faydalandığını belirterek, bu konunun gerek iş
sağlığı, gerek güvenliğinin önemli bir konu olduğunu söyledi.
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Günde ortalama 247 servis aracı ile öğrenci taşındığı, bu nedenle yaşanan
trafik sirkülasyonun göz önüne alındığında, alınacak tedbirlerin de o derece
önemine işaret eden GÜR, bu konuda bütün kurumlardan, sivil toplum
örgütlerinden destek beklediklerini kaydetti.
Periyodik olarak bu tür toplantıların yapılması gerektiği dile getiren GÜR,
Çocuklarımız için tüm kurumlar bize destek sunmalı. Bu çocuklarımızın güvenliği
her şeyden önemlidir. Bu yüzden bu tür konuların detaylıca ele alınması,
sıkıntıların giderilmesi ve çözüm kanallarının daha fazla işlevsel hale getirilmesi
gerekir” şeklinde konuştu.
Toplantıda, katılımcılar taşımalı eğitim ve okul servisleri konusunda
karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirler hakkında
fikir alışverişinde bulundular.
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HAKKARİ'DE ÇİÇEKLER SOLMADAN PROJESİ START ALDI

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen Çiçekler Solmadan
Projesinin tanıtım toplantısına Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel
Durgun, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen
ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan TOBB
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 2014 yılının
Nisan ayında Avrupa Birliği
mali desteği ile sosyal
dışlanma ile mücadele
amacıyla dezavantajlı birey
ve grupların sosyal
entegrasyonu ve istihdamına
yönelik yeni bir hibe
programı başlattığını söyledi.
Karataş, "Yerinden
edilen nüfusun büyük
çoğunluğu kentte istihdam

için yetersiz eğitim seviyelerine
sahiptirler. Türkiye göç ve yerinden olmuş nüfus araştırmasına göre, göç
edenlerin yaklaşık yarısı işsiz, diğer yarısı ise kayıtsız çalışmaktadır. 'Çiçekler
Solmadan' adlı projemiz ile bu şekilde göç etmiş kişilerin sosyal entegrasyonu ve
istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin
kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin
kaldırılmasını amaç edindik" dedi.
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ERASMUS + PROJE YAZIM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

E

ğitimci ve gençlerin çalışma konularına uygun olarak Avrupa
standartlarını inceleme ve Avrupa'da seminerler almalarına olanak
tanıyan Erasmus projeleri başlıklarından K1 türü için gönüllülük esasına
bağlı kalınarak bir haftalık eğitim duyurusu yapıldı.

Hakkari merkezden 25 farklı okuldan , 25 öğretmenin etkin katılımı ile 26
aralık 2016 tarihinde başlayan seminer, il milli eğitim AR-GE biriminden proje
uzmanı Hurşit DEMİR'in eğitmenliğinde toplamda bir hafta sürdü.
Projeye katıldıkları için çok memnun olduklarını belirten öğretmenler, bu
tarz mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimlerin artması ile gelecekte
çok daha iyi projeler gerçekleştirerek iyi uygulamaları yerinde gözleme ve
kazanımlar elde etmelerinin çok daha kolaylaşacağını söylediler.
Seminer 30 aralık 2016 tarihinde sonlandırılarak toplamda 15 farklı
Erasmus+ K1 projesi yazımı tamamlandı.
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HAKKARİ ANADOLU LİSESİ KORT TENİS TAKIMI
ULUSLARARASI TENİS ŞAMPİYONASINA KATILMAYA HAK
KAZANDI

H

akkari Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir başarıya imza atarak bu yıl
İzmir'de yapılacak olan uluslararası tenis kort yarışmasına takım olarak
katılmaya hak kazandı. Öncelikli olarak Hakkari ilinde birinci olan takım,
daha sonra Mersin'de grup müsabakalarında yarışarak bölge birincisi olmayı
başardı.

33

Başarıların sadece akademik başarılara
endekslenemeyeceğini belirten öğretmenleri
öğrencilerinin bu başarısı ile gurur duyduklarını
belirtti.İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sportif
faaliyetler de disiplinli bir çalışma alışkanlığı elde
eden öğrencilerde akademik başarıların da
artabileceği, ayrıca topluma faydalı bireyler
olacağını, bu sebeplerden dolayı her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını belirtti.

34

YÜKSEKOVA 75. YIL YİBO'DA KEP2 FESTİVALİ YAPILDI

K

ız çocuklarının Eğitimi
Projesi'nin ikinci etabı olan
KEP2'de özellikle kız
çocuklarının okula devam
oranlarının arttırılması
hedeflenmektedir. Bu çerçevede
okul kaydı yapılan ancak çeşitli
sebeplerle devam edemeyen
çocukların eğitimlerini
sürdürebilmeleri için bir dizi
faaliyet yürütülmüştür. Bu
faaliyetlerden biri de bazı okulların teknik açıdan donatılması olarak
gerçekleştirildi.

75. yıl YİBO'nun da içinde olduğu bu proje
kapsamında çeşitli spor malzemeleri alımı yapıldı. Bu
teknik donanım ile okulumuzda festival
gerçekleştirildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan
KEP2 projesi il koordinatörü Hurşit DEMİR
konuşmasında kız çocuklarının eğitiminin önündeki en
büyük engelin cinsiyet ayrımcılığı olduğuna vurgu
yaparak ailelere çocuklar arasında cinsiyet ayrımcılığı
yapılmaması gerektiğini belirtti.
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Proje tanıtımından sonra
festival etkinlikleri geçekleştirildi.
Bu kapsamda yemek yarışması,
step-aerobik gösteri, masa tenisi
yarışması, satranç yarışması ve
balon patlatma etkinlikleri yapıldı.
Öğrencilerin ve velilerin yoğun
katılımı olduğu gözlendi.
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BİRİM ÇALIŞANLARIMIZ
Adı Soyadı

Görevi

Ekibi

E-posta

Erol HANLIGİL

Şube Müdürü Birim Yöneticisi erolhanligil@hotmail.com

Hurşit DEMİR

Öğretmen

PEK

psik.dan.hursit@gmail.com

Gülnur UĞUZ

Öğretmen

ASKE

gulnur30@hotmail.com

Zülküf ÖZKUL

Öğretmen

ASKE

zulkufozkul@gmail.com

Nida TOKA

Öğretmen

PEK

nidatoka@meb.gov.tr

Sinan TUTKAL

Memur

Birim Memuru sinantutkal7@gmail.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Hakkâri Millî Eğitim Müdürlüğü
Bulak Mah. Hükümet Konağı Kat:3
Merkez /HAKKÂRİ
Telefon: 0 438 2803036
Faks: 0 438 211 6504
e-posta: arge30@meb.gov.tr
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